Tisztelt Szülők!
Kedves Leendő Első Osztályosok!
Engedjék meg, hogy egy pár mondattal bemutatkozzam Önöknek!
Csapóné Tóth Andrea vagyok, a leendő első osztályos gyermekük
osztályfőnöke. Testnevelés műveltségterületen végeztem a sárospataki
tanítóképző főiskolán, 1989-ben. Debrecenben élek a családommal.
Amióta az eszemet tudom, tanító néni szerettem volna lenni, s a munkám
lett a hivatásom, a hobbim, s minden, amiben kiteljesedhetek.
Szeretek gyerekekkel foglalkozni, s azáltal, hogy tanítom és nevelem őket
én is rengeteget tanulok tőlük. Hiszek abban, hogy az első tanító
meghatározó szerepet tölt be a gyermekek életében, mert nagyban hozzájárulhatunk fejlődésükhöz és
jellemük kialakulásában is meghatározók lehetünk.
Alsós tanítóként igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy zökkenőmentesen történjen az óvoda
és iskola közötti átmenet, figyelek a fokozatosságra, és arra hogy az életkori sajátosságaiknak megfelelő
módszerekkel, örömmel és játékosan tanuljanak. Talán az egyik legboldogabb pillanat, amikor a kis elsőseim
„megvilágosulnak”, amikor látom az arcukon, hogy valamire rájöttek, amikor rádöbbennek arra, hogy
olvadnak végre össze a betűk szavakká, s végre elhiszik magukról, hogy milyen ügyesek, okosak.
Aztán nagy felmenő rendszerben tanítva kibontjuk minden gyerekből azt, amiben igazán tehetséges.
Igyekszem elhitetni velük, hogy mindenki jó valamiben, és próbálom teljes mértékben segíteni őket, hogy
minél több sikerélményhez jussanak.
Fontos számomra a szeretetteljes, családias légkör kialakítása és a szülőkkel való kölcsönös, őszinte,
tiszteletteljes együttműködés, amely a bizalmon és a következetességen alapszik. Igyekszem a szülőket
segíteni a gyermekneveléssel, tanulással összefüggő problémáikkal kapcsolatban, hiszen 30 éves pedagógiai
tapasztalattal rendelkezem pedagógusként.
Célom a tanulás és az iskola megszerettetése, egymás kölcsönös tisztelete, megbecsülése. Mindent
megteszek azért, hogy egy tanulni és iskolába járni szerető kis közösséget neveljek. A gyerekek számára
biztonságot nyújtanak a szabályok, a határok, az erkölcsi normák, illemszabályok és azok betartása. Az
osztályomban közösen alkotunk szabályrendszert, „osztálytörvényeket”, melyet önmagukra nézve
kötelezőnek tekintenek, így hamar kialakul a felelősségtudatuk.
Az óráimon az aktuális témát igyekszem mindig a korszerű tanulási-tanítási technikák használatával és
változatos munkaformákkal, az IKT eszközök segítségével változatosan megszervezni és átadni a
tanulóknak. Szeretem a számítógépet, az internetet és a digitális táblát is használni. Elfogadom, és szívesen
kipróbálom az innovatív módszereket, technikákat, éppen ezért folyamatosan képzem magam, mert
fontosnak tartom a szakmai fejlődésemet is.
A tanításban nagyon fontos számomra a tevékenységközpontúság, az élményszerű tanulás, és a tapasztalati
úton való ismeretszerzés. Ezeket sok játékos, tevékenykedtető feladattal, a digitális eszközök változatos

alkalmazásával teszem érdekesebbé. A kicsik tanításakor figyelembe veszem a gyerekek életkori
sajátosságait is, hiszen két gyermek édesanyjaként jól ismerem ezeket.
Minden osztályommal azt szeretném elérni, hogy hasznos ismereteket, biztos alapokat kapjanak a
továbbtanuláshoz. Különösen fontos számomra, hogy egymás személyiségét tiszteletben tartsák, elfogadók
legyenek egymással és szeretettel forduljanak egymás felé. Ezért is szervezek szabadidős programokat, több
napos erdei iskolát, kirándulásokat számukra, mert olyankor teljesen más oldalunkról ismerhetjük meg
egymást.
Mi, az iskolánkban tanító pedagógusok, ezeket a célokat, elképzeléseket csak az Önök támogatásával,
bizalmával és együttműködésével valósíthatjuk meg.
Jó egészséget kívánok mindannyiuknak!
Nagy izgalommal várom leendő kis elsőseimet!
Addig is fogadják szeretettel pedagógiai hitvallásom egyik mottóját:
,,Szeretet nélkül lehet fát aprítani, és szeretet nélkül lehet téglákat formálni, de szeretet nélkül nem szabad
gyermekekkel bánni!”
Lev Tolsztoj
Szeretettel: Andrea néni

